แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ กรมอนำมัย
ลำดับ
ที่

กิจกรรม/กำรบริกำร/โครงกำร

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

1

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาข้อแนะนากิจกรรมและ
พื้นที่ส่งเสริมการมีกจิ กรรมทาง
กายของเด็กปฐมวัย (ภายใต้
โครงการพัฒนารูปแบบและพื้นที่
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของ
เด็กปฐมวัย ประจาปี ๒๕๖๑)

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ,
3. สสส.
4. ยูนิเซฟ ประเทศไทย
5. หน่วยงานภายในกรม
อนามัย ได้แก่ สานัก
โภชนาการ
สานักส่งเสริมสุขภาพ
สานักทันตสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ
6. สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
7. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยละกำรประเมินควำม
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑
๙๐

หมำยเหตุ

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่ำงปีงบประมำณ 2559-2561
กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกิจกรรมทำงกำยวัยเรียนและวัยรุ่น
ลำดับที่

กิจกรรม/กำรบริกำร/โครงกำร

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ร้อยละกำรประเมินควำม
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
มากที่สดุ
(ร้ อยละ
84.64)

1

โครงการลดโรคเพิม่ สุขกับ
นวัตกรรมออกกาลังกาย เก้าอี้..ขยี้
พุง

1.ผูร้ ับผิดชอบงานออกกาลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ 1-13
2.ผูร้ ับผิดชอบงานออกกาลังกาย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

2

โครงการโชป้า แอนด์ชายด์ป้าเกมส์
ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน

กลุ่มที่ 1 โรงเรียน 12 โรงเรียน มากที่สดุ
(โรงเรียนประถมศึกษา
(ร้ อยละ
มัธยมศึกษาและโรงเรียนใน
85.87)
พระราชดาริ)
กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน
2.1บุคลากร ผู้รับผิดชอบงานเด็ก
อ้วน งานเด็กวัยเรียน งานเด็ก
วัยรุ่น และงานออกกาลังกายใน
พื้นที่เป้าหมาย
2.2ผู้บริหารโรงเรียน ครูพลศึกษา
ครูสุขศึกษา และผูเ้ กี่ยวข้องใน
โรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุ่มที่ 3 เด็กวัยเรียน เด็กอ้วน
และผูป้ กครองเด็กอ้วนในโรงเรียน
เป้าหมาย
กลุ่มที4่ กลุม่ ผูร้ ่วมพัฒนา
โปรแกรม ผู้เชี่ยวชายจากภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/
เอกชน/มหาวิทยาลัย

หมำยเหตุ

ลำดับที่

กิจกรรม/กำรบริกำร/โครงกำร

3

โครงการโชป้า แอนด์ชายด์ป้าเกมส์
ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน
ปีงบประมาณ 2560 ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

กลุ่มที1่ กลุ่มเป้าหมายหลัก
(โรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาส ที่มีปัญหา
อ้วนเกินร้อยละ 10 หรือโรงเรียน
ใน 100 ตาบน จานวน 7000
โรงเรียน)
กลุ่มที่ 2 บุคลากรขับเคลื่อนงาน
(บุคลากร ผูร้ ับผิดชอบงานเด็ก
อ้วน งานเด็กวัยเรียน งานเด็ก
วัยรุ่น และงานออกกาลังกายใน
พื้นที่เป้าหมาย
รวมไปถึง ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูพลศึกษา ครูสุขศึกษาและครู
หรือผู้เกีย่ วข้องอื่นๆในโรงเรียน
ประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาส)
กลุ่มที่ 3 เดนักเรียนเป้าหมาย
(เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ที่มีปญ
ั หา
อ้วน เตี้ย ผอม ไม่แข็งแรง และ
ผู้ปกครอง)
กลุ่มที่ 4 ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผู้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ และ
หน่วยงานและบุคลากรอื่นๆที่
สนใจ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลือ่ น กลุ่มที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษา
งานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุข และโรงเรียนขยายโอกาส
ภาวะเด็กวัยเรียน
กลุ่มที่ 2 บุคลากรขับเคลื่อนงาน
(บุคลากร ผูร้ ับผิดชอบงานเด็ก
อ้วน งานเด็กวัยเรียน งานเด็ก
วัยรุ่น และงานออกกาลังกายใน
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
รวมไปถึง ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูพลศึกษา ครูสุขศึกษาและครู
หรือผู้เกีย่ วข้องอื่นๆในโรงเรียน
ประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาส)
กลุ่มที่ 3 เด็กนักเรียนเป้าหมาย
(เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ที่มีปญ
ั หา
อ้วน เตี้ย ผอม ไม่แข็งแรง และ
ผู้ปกครอง)
กลุ่มที่ 4 ผูเ้ ชี่ยวชาญ หน่วยงาน
และบุคลากรอื่นๆทีส่ นใจ

ร้อยละกำรประเมินควำม
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
มากที่สดุ
(ร้ อยละ
85.00)

มากที่สดุ
(ร้ อยละ
84.60)

หมำยเหตุ

ร้อยละกำรประเมินควำม
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ลำดับที่
กิจกรรม/กำรบริกำร/โครงกำร
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
5
โครงการ CHOPA &CHIPA Games 1.บุคลากรผู้รับผิดชอบงานเด็ก
มากที่สดุ
ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่เด็กไทยสูงสมส่วน อ้วน งานเด็กวัยเรียนและงานออก
(ร้ อยละ
แข็งแรง IQ EQ ดี ปี 2561
กาลังกาย ในพื้นที่เป้าหมาย รวม
85.96)
ไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครูพล
ศึกษา ครูสุขศึกษา และครูหรือ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆในโรงเรียน
ประถมศึกษา และโรงเรียนขยาย
โอกาส
2.ผูเ้ ชี่ยวชาญ หน่วยงานและ
บุคลากรอื่นๆที่สนใจ
3.เด็กวัยเรียน ที่มีปัญหาอ้วน เตี้ย
ผอม ไม่แข็งแรง และผู้ปกครอง
6
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
1.โรงเรียนประถมศึกษาและ
มากที่สดุ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทาง มัธยมศึกษา
(ร้ อยละ
กายสู่เด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ 2.บุคคลากรสังกัดกระทรวง
85.45)
EQ ดี
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร นักวิชาการฯ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิชาการเผย
3.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
4.ผูเ้ ชี่ยวชาญ หน่วยงานและ
บุคลากรที่เกีย่ วข้องหรือผูส้ นใจ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล...นายธวัชชัย แคใหญ่.................................................
เบอร์โทรศัพท์................4590..........................................
หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวอรปวีณ สันคามิน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์ 02-5904149,086-9702829
2. กรุณาส่งรายละเอียดทางอีเมลล์onprween.s@anamai.mail.go.th
*****ขอบคุณค่ะ*****

หมำยเหตุ

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่ำงงบประมำณปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑
หน่วยงำน................................................................
ลำดับ
กิจกรรม/กำรบริกำร/โครงกำร
ที่
1.
ผู้มำใช้บริกำรห้องออกกำลังกำย
กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ

ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคลำกรของหน่วยงำน
กระทรวงสำธำรณสุข
และประชำชนทั่วไป

ร้อยละกำรประเมินควำมพึง หมำยเหตุ
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
ปี๒๕๕๙ ปี๒๕๖๐ ปี๒๕๖๑
48.3
50.0
63.3

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล นำงสำว บุษยำ ภูฆัง
เบอร์โทรศัพท์

หมำยเหตุ

0 2590 4413

1. ผู้ประสำนงำน นำงสำวอรปวีณ สันคำมิน นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
โทรศัพท์ 02-5904194 , 086-9702829
2. กรุณำส่งข้อมูลรำยละเอียดทำงอีเมล์ onprween.s@anamai.mail.go.th
****** ขอบคุณค่ะ*****

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่ำงปีงบประมำณ 2559-2561
หน่วยงำนกลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกิจกรรมทำงกำยผู้สูงอำยุ
ลำดับ
ที่

กิจกรรม/กำรบริกำร/โครงกำร

ผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละกำรประเมินควำม
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ปี
ปี
ปี
2559 2560 2561
ประชำชนผู้เข้ำร่วมและคณะทำงำน พอใจ
โครงกำรประกวดภำพยนตร์สั้น
80
เรื่องกิจกรรมทำงกำยดีมีสุข

1

โครงกำรกำรพัฒนำพฤติกรรม
กิจกรรมทำงกำย ปี2559

2

โครงกำรพัฒนำคลินิกปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพ(DPAC)ในสถำน
บริกำรสำธำรณสุขปีงบประมำณ
2560

3

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมบริหำรกำย พระสงฆ์และคณะทำงำน
ของพระสงฆ์ปีงบประมำณ2561
โครงกำรฯ

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขผู้รับผิดชอบ
งำนDPACจำกศูนย์อนำมัยที่1-13
และจำกโรงพยำบำลศูนย์
โรงพยำบำลทั่วไปโรงพยำบำล
ชุมชนและโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบล

พอใจ
80

พอใจ
90

หมำย
เหตุ

